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PAGAMENTO DA PARCELA 
SUPERPREFERENCIAL – REGIME COMUM 

– §2º DO ARTIGO 100 DA CF



Res. 303/2019
Art. 9º Os débitos de natureza alimentícia
cujos titulares, originários ou por sucessão
hereditária, sejam idosos, portadores de
doença grave ou pessoas com deficiência,
assim definidos na forma da lei, serão pagos
com preferência sobre todos os demais, até a
monta equivalente ao triplo fixado em lei
como obrigação de pequeno valor, admitido
o fracionamento do valor da execução para
essa finalidade.



EC 94/2016
Art. 100
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia
cujos titulares, originários ou por sucessão
hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de
idade, ou sejam portadores de doença
grave, ou pessoas com deficiência, assim
definidos na forma da lei, serão pagos com
preferência sobre todos os demais
débitos, até o valor equivalente ao triplo
fixado em lei para os fins do disposto no §
3º deste artigo, admitido o fracionamento
para essa finalidade, sendo que o restante
será pago na ordem cronológica de
apresentação do precatório.



Art. 100
§ 2º … admitido o fracionamento para essa
finalidade, sendo que o restante será pago
na ordem cronológica de apresentação do
precatório.

VALOR DA EXECUÇÃO OU DO
PRECATÓRIO?

-ORIGEM DO FRACIONAMENTO
-ORIGEM DA PARCELA
SUPERPREFERENCIAL



ART. 100 CF - FRACIONAMENTO

§ 2º … admitido o fracionamento para essa
finalidade, sendo que o restante será pago
na ordem cronológica de apresentação do
precatório.

§ 8º É vedada a expedição de precatórios
complementares ou suplementares de valor
pago, bem como o fracionamento, repartição
ou quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela do total ao que
dispõe o § 3º deste artigo.



FRACIONAMENTO - ORIGEM



Lei 10.099/2000 alterou a Lei 8.213/1991

"Art. 128. As demandas judiciais que tiverem
por objeto o reajuste ou a concessão de
benefícios regulados nesta Lei cujos valores
de execução não forem superiores a R$
5.180,25 (cinco mil, cento e oitenta reais e
vinte e cinco centavos) por autor poderão, por
opção de cada um dos exeqüentes, ser
quitadas no prazo de até sessenta dias após
a intimação do trânsito em julgado da decisão,
sem necessidade da expedição de
precatório." (NR)



"§ 1º É vedado o fracionamento, repartição
ou quebra do valor da execução, de modo
que o pagamento se faça, em parte, na
forma estabelecida no caput e, em parte,
mediante expedição do precatório." (AC)*

FRACIONAMENTO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO

"§ 2º É vedada a expedição de precatório
complementar ou suplementar do valor pago
na forma do caput." (AC).



Lei 10.259/2001 Lei do JEF

Art. 17.
§ 3º São vedados o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da
execução, de modo que o pagamento se
faça, em parte, na forma estabelecida no §
1º deste artigo, e, em parte, mediante
expedição do precatório, e a expedição de
precatório complementar ou suplementar do
valor pago.



EC 37 DE 12 DE JUNHO DE 2002
Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º,
renumerando-se os subseqüentes:

“Art. 100. .............................................
§ 4º São vedados a expedição de

precatório complementar ou suplementar de
valor pago, bem como fracionamento,
repartição ou quebra do valor da
execução, a fim de que seu pagamento não
se faça, em parte, na forma estabelecida
no § 3º deste artigo e, em parte, mediante
expedição de precatório.



Lei 12.153/2009 Lei dos JEE

Art. 13.
§ 4º São vedados o fracionamento, a
repartição ou a quebra do valor da
execução, de modo que o pagamento se
faça, em parte, na forma estabelecida no
inciso I do caput e, em parte, mediante
expedição de precatório, bem como a
expedição de precatório complementar ou
suplementar do valor pago.



ART. 100 – EC 62/2009

§ 8º É vedada a expedição de precatórios
complementares ou suplementares de valor
pago, bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução
para fins de enquadramento de parcela do
total ao que dispõe o § 3º deste artigo

FRACIONAMENTO DO VALOR DA
EXECUÇÃO



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
351/2009 – EC 62/2009. Autoria Senado.
Art. 100. Redação original

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos
titulares tenham 60 (sessenta) anos de
idade ou mais serão pagos com
preferência sobre todos os demais
débitos, até o valor equivalente ao triplo
fixado em lei para os fins do disposto no § 3º
deste artigo, sendo que o restante será pago
na ordem cronológica de apresentação do
precatório.



REDAÇÃO ORIGINAL PEC 351/2009 e EC
62/2009

§ 3º O disposto no caput deste artigo
relativamente à expedição de precatórios não
se aplica aos pagamentos de obrigações
definidas em leis como de pequeno valor
que as Fazendas referidas devam fazer em
virtude de sentença judicial transitada em
julgado.



PEC 351/2009 RECEBEU 14 EMENDAS

QUATRO EMENDAS TRATAVAM SOBRE A
PARCELA SUPERPREFERENCIAL

EMENDAS 04, 09, 11 e 13



EMR 13 CCJC - PEC 351/2009. Art. 100
Art. 100 - § 2º Os débitos de natureza alimentícia
cujos titulares sejam aposentados, ou tenham
sessenta anos de idade ou mais na data de
expedição do precatório, ou ainda sejam
deficientes físicos ou portadores de doença grave,
serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos, até o valor equivalente, ao quádruplo do
fixado em lei para os fins do § 3º deste artigo,
admitido o fracionamento para essa finalidade,

sendo que o restante será pago na ordem
cronológica de apresentação do precatório.



DEPUTADO RELATOR - A emenda de nº 13,
de autoria da Deputada Solange Almeida, deve ser
aprovada parcialmente no mérito pelos
argumentos que passo a descrever. A proposta

amplia os titulares de débitos alimentares que

terão preferência no pagamento. Estabelece que
os débitos de pequeno valor poderão ser fixados,
por leis próprias, em valores distintos às
entidades de direito público, segundo as diferentes
capacidades econômicas, porém estabelecendo
valor mínimo.



RAZÃO DA EMENDA 13 PERMITIR O
FRACIONAMENTO NO § 2º DO ART. 100

Redação original – PEC 351/2009

Art. 100 § 8º É vedada a expedição de
precatórios complementares ou
suplementares de valor pago, bem como o
fracionamento, repartição ou quebra do
valor da execução para fins de
enquadramento de parcela do total ao que
dispõem os § 2º e 3º deste artigo.



O § 8º do artigo 100 na redação original, PEC
351/2009, vedava expressamente o
fracionamento do valor da execução em
duas hipóteses:

1. Pagamento da superpreferência § 2º

2. Pagamento das obrigações definidas
como de pequeno valor § 3º



Art. 100 EC 62 2009
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos
titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou
mais na data de expedição do precatório, ou
sejam portadores de doença grave, definidos na
forma da lei, serão pagos com preferência sobre
todos os demais débitos, até o valor equivalente ao
triplo do fixado em lei para os fins do disposto no
§ 3º deste artigo, admitido o fracionamento para

essa finalidade, sendo que o restante será pago na
ordem cronológica de apresentação do precatório.



Art. 100 EC 62 2009

§ 8º É vedada a expedição de precatórios
complementares ou suplementares de valor pago,
bem como o fracionamento, repartição ou quebra
do valor da execução para fins de enquadramento
de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste

artigo.

Vedação apenas para obrigações definidas
como de pequeno valor § 3º



PEC 351/2009 - Art. 100. § 2º

“idade…. até o valor equivalente ao triplo fixado
em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo,
sendo que o restante será pago na ordem
cronológica de apresentação do precatório.”

EC 62/2009 - Art. 100. § 2º

“idade .. doença grave … até o valor equivalente
ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto
no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento

para essa finalidade, sendo que o restante será
pago na ordem cronológica de apresentação do
precatório.”



PEC 351/2009 - Art. 100, § 8º

§ 8º É vedada a expedição de precatórios
complementares ou suplementares de valor
pago, bem como o fracionamento, repartição
ou quebra do valor da execução para fins
de enquadramento de parcela do total ao
que dispõem os § 2º e 3º deste artigo.

EC 62/2009 - Art. 100, § 8º

“§ 8º ( ) bem como o fracionamento,
repartição ou quebra do valor da execução
para fins de enquadramento de parcela do
total ao que dispõe o § 3º deste artigo.



PEC 351/2009. Art. 100
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos
titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade
ou mais serão pagos com preferência sobre
todos os demais débitos, até o valor equivalente
ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no
§ 3º deste artigo, sendo que o restante será
pago na ordem cronológica de apresentação do
precatório.
§ 8º É vedada a expedição de precatórios
complementares ou suplementares de valor
pago, bem como o fracionamento, repartição ou
quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela do total ao que
dispõem os § 2º e 3º deste artigo.



CF. Art. 100
§ 2º … serão pagos com preferência sobre todos
os demais débitos, até o valor equivalente ao
triplo fixado em lei para os fins do disposto no §
3º deste artigo, admitido o fracionamento para
essa finalidade, sendo que o restante será
pago na ordem cronológica de apresentação do
precatório.
§ 8º É vedada a expedição de precatórios
complementares ou suplementares de valor
pago, bem como o fracionamento, repartição ou
quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela do total ao que
dispõe o § 3º deste artigo.



FRACIONAMENTO PERMITIDO CF:
VALOR DA EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO
DA PARCELA SUPERPREFERENCIAL, art.
100, §§ 2º e 8º
§ 2º ADMITE

FRACIONAMENTO VEDADO CF:
VALOR DA EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO
PARTE POR MEIO DE RPV E PARTE EM
PRECATÓRIO, art. 100, §§ 3º e 8º
8º VEDA APENAS RPV



RESOLUÇÃO REGIME COMUM
Art. 9º Os débitos de natureza alimentícia
cujos titulares, originários ou por
sucessão hereditária, sejam idosos,
portadores de doença grave ou pessoas
com deficiência, assim definidos na forma
da lei, serão pagos com preferência sobre
todos os demais, até a monta equivalente
ao triplo fixado em lei como obrigação de
pequeno valor, admitido o fracionamento do
valor da execução para essa finalidade.



CREDOR
Art. 100 § 2º Os débitos de natureza
alimentícia cujos titulares, originários ou
por sucessão hereditária

- Titular do crédito

- Titular dos honorários sucumbenciais

- Titular dos honorários periciais

- ou por sucessão hereditária



- ou por sucessão hereditária

Art. 32
§ 5º Falecendo o beneficiário, a sucessão
processual competirá ao juízo da execução,
que comunicará ao presidente do tribunal os
novos beneficiários do crédito requisitado,
inclusive os relativos aos novos honorários
contratuais, se houver.
Decisão judicial - Dependentes da
Previdência – Lei 6.858/1988. Art. 666 do
CPC.
Alvará judicial
Inventário judicial/administrativo



DEVEDOR

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas
Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de
sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim



1. Titular dos honorários contratuais: não é
dívida da fazenda
2. Cessionário: não é titular originário ou por
sucessão. § 13, art. 100 CF exclui
expressamente

Art. 42. O beneficiário poderá ceder, total ou
parcialmente, seus créditos a terceiros,
independentemente da concordância da
entidade devedora, não se aplicando ao
cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º do
art. 100 da Constituição Federal, cabendo ao
presidente do tribunal providenciar o registro
junto ao precatório.



3. Credor idoso, doente grave ou deficiente
de valor alimentar penhorado:

Não é titular originário ou por sucessão

Não é dívida da fazenda



Art. 11. Para os fins do disposto nesta Seção,
considera-se:

I – idoso, o exequente ou beneficiário que
conte com sessenta anos de idade ou mais,
antes ou após a expedição do ofício
precatório;



II – portador de doença grave, o beneficiário
acometido de moléstia indicada no inciso XIV
do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, ou
portador de doença considerada grave a
partir de conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída após o início do processo; e



Inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988

1. portadores de moléstia profissional, 
2. tuberculose ativa, 
3. alienação mental, 
4. esclerose múltipla, 
5. neoplasia maligna, 
6. cegueira, 
7. hanseníase, 
8. paralisia irreversível e incapacitante, 
9. cardiopatia grave, 
10. doença de Parkinson, 



11. espondiloartrose anquilosante,
12. nefropatia grave,
13. hepatopatia grave,
14. estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante),
15. contaminação por radiação,
16. síndrome da imunodeficiência adquirida.



1. portadores de moléstia profissional
2. alienação mental
3. paralisia irreversível e incapacitante 
4. cardiopatia grave  
5. nefropatia grave
6. hepatopatia grave

7. contaminação por radiação

8. espondiloartrose anquilosante



ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE

A espondilite anquilosante, inadequadamente

denominada de espondiloartrose anquilosante

nos textos legais, é uma doença inflamatória de
etiologia desconhecida, que afeta principalmente as
articulações sacroilíacas, interapofisárias e
costovertebrais, os discos intervertebrais e o tecido
conjuntivo frouxo que circunda os corpos
vertebrais, entre estes e os ligamentos da coluna.

MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE DO

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, fls. 92, 3ª edição, 2017.



TRF5 - Reexame Necessário. 30/06/2017. Número
do Processo: 08040968720144058300.Relator:
Desembargador Federal Sérgio Murilo Wanderley
Queiroga (Convocado). TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
DE RENDA. DOENÇA. ESPONDILITE
AQUILOSANTE. ISENÇÃO - LEI 7.713/88, ART.
6º, XIV E XXI (…) 1 - Ação que visa seja

atestado que o demandante é portador de

espondilite aquilosante, CID M 45 e seja

suspensa a cobrança do imposto de renda
sobre o benefício de aposentadoria do autor, em

face da norma do art. 6º, XIV e XXI da Lei

7.713/88.



(…) 2,3
4 - Suficientemente comprovado, nos autos, ser o
apelado portador de espondilite anquilosante,
CID 10 M 45, também denominada, na Lei nº

7.713, de 22/12/1988, espondiloartrose
anquilosante.



TRF3 - ACÓRDÃO - Reexame Necessário - Data
do Julgamento: 20/08/2019. 2146391 / MS
0009300-91.2009.4.03.6000 Relator(a)

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA
RIBEIRO.



DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO E
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA
NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS.
DOENÇA INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO
186, § 1º, DA LEI 8.112/90. ESPONDILITE

(ESPONDILOARTROSE) ANQUILOSANTE.

ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA.

REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE

DOENÇA GRAVE.



(…)
- O quadro de Espondilite Ancilosante

(Espondiloartrose Anquilosante) autoriza a

isenção do imposto de renda nos proventos de

aposentadoria da parte autora, nos termos do
artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Embora o art.
30 da Lei nº 9.250/95 estabeleça que o
reconhecimento do benefício demanda emissão de
laudo de serviço médico oficial, o julgador a tanto
não está adstrito, a vista do conjunto probatório.
Precedentes.
(…)
60 ANOS/DOENÇA



II - … Ou portador de doença considerada grave
a partir de conclusão da medicina especializada.

III – pessoa com deficiência, o beneficiário assim
definido pela Lei no 13.146, de 6 de julho de

2015.



PROCEDIMENTO

Art. 9º § 1º A solicitação será apresentada ao
juízo da execução devidamente instruída
com a prova da idade, da moléstia grave
ou da deficiência do beneficiário.

§ 2º Sobre o pleito será ouvida a parte
requerida ou executada, no prazo de 5
dias.



§ 3º Deferido o pedido, o juízo da execução
expedirá a requisição judicial de
pagamento, distinta de precatório, necessária
à integral liquidação da parcela
superpreferencial, limitada ao valor apontado
no caput deste artigo.

Requisição da Parcela Superpreferencial



RPS
§ 4º A expedição e pagamento da requisição
judicial de que trata o § 3º deste artigo
observará o disposto no art. 47 e seguintes
desta Resolução, no art. 17 da Lei no 10.259,
de 12 de julho de 2001, no art. 13, inciso I,
da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de
2009, e no art. 535, § 3º, inciso II, do CPC.

Normas relativas ao pagamento das
Obrigações de Pequeno Valor



Art. 49. A requisição será encaminhada
pelo juízo da execução à entidade
devedora citada para a causa, que terá o
prazo de sessenta dias para providenciar a
disponibilização dos recursos necessários ao
pagamento.

§ 1º Do ofício constarão os dados
indicados no art. 6º desta Resolução, no
que couber.



§ 5º Remanescendo valor do crédito
alimentar, este será objeto de ofício
precatório a ser expedido e pago na ordem
cronológica de sua apresentação.

EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO SALDO
REMANESCENTE, SE HOUVER.



§ 6º É defeso novo pagamento da parcela
superpreferencial, ainda que por fundamento
diverso, mesmo que surgido posteriormente.

Relativo ao mesmo processo

Ex. se recebeu por idade e adquire doença
grave, deficiência ou vice-versa



§ 7º Adquirindo o credor a condição de
beneficiário depois de expedido o ofício
precatório, ou no caso de expedição sem o
prévio pagamento na origem, o benefício da
superpreferência será requerido ao juízo da
execução, que observará o disposto nesta
Seção e comunicará ao Presidente do
Tribunal sobre a apresentação do pedido e
seu eventual deferimento, solicitando a
dedução do valor fracionado.



REGIME COMUM COM CONVÊNIO

§ 8º Celebrado convênio entre a entidade
devedora e o Tribunal para a quitação de
precatórios na forma do art. 18, inciso II,
desta Resolução, o pagamento a que se
refere esta Seção será realizado pelo
Presidente do Tribunal, que observará as
seguintes regras:



Art. 18. Faculta-se ao tribunal formalizar
convênio com a entidade devedora
objetivando:

II – autorizar, junto a repasses e
transferências constitucionais, a retenção do
valor necessário ao regular e integral
pagamento do montante requisitado, até o
fim do exercício financeiro em que inscrito
o precatório.



§ 8º Celebrado convênio ...

a) caso o credor do precatório faça jus ao
benefício em razão da idade, o pagamento
será realizado de ofício, conforme
informações e documentos anexados ao
precatório;

b) nos demais casos, o pagamento demanda
pedido ao Presidente do Tribunal, que
poderá delegar ao juízo da execução a
análise da condição de beneficiário portador
de doença grave ou com deficiência.



Idade. Ofício – Cautela localizar o credor.

Art. 32 §4º Faculta-se aos tribunais
estabelecer critérios para a localização do
beneficiário como cautela prévia ao
pagamento do precatório, autorizada, em
qualquer caso, se houver, a liberação do valor
correspondente à penhora, à cessão e aos
honorários sucumbenciais e contratuais.

Hipótese de quitação do crédito

Pagamento preferencial com ou sem
quitação



Art. 1º
Parágrafo único. Os Tribunais de Justiça
dos Estados e do Distrito Federal, o
Conselho da Justiça Federal e o Conselho
Superior da Justiça do Trabalho, no âmbito
das respectivas competências, expedirão
atos normativos complementares.

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Serv
icos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublic
a.asp

Localizar por intimação postal, mandado,
advogado informar que localizou



Art. 10. Desatendida a requisição judicial de
que trata esta Seção, o juiz determinará de
ofício o sequestro do numerário suficiente
ao cumprimento da decisão, dispensada a
audiência da entidade devedora.

Art. 9º § 4º A expedição e pagamento da
requisição judicial de que trata o § 3º deste
artigo observará o disposto no art. 47 e
seguintes desta Resolução, no art. 17 da Lei
no 10.259, de 12 de julho de 2011, no art. 13,
inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro
de 2009, e no art. 535, § 3º, inciso II, do CPC.
Normas relativas à RPV



REGIME COMUM SEM CONVÊNIO:

Credor com direito antes da expedição do
ofício precatório - Art. 9º §§ 1º ao 6º

1. solicitação do pagamento ao juiz da
execução
2. intimação da fazenda acerca do pedido
3. deferido o pedido, expedição da RPS



4. pagamento em 60(sessenta) dias
5. decorrido o prazo sem pagamento:
sequestro
6. expedição de precatório do saldo
remanescente, se houver
7.deferimento do pedido apenas uma vez



2. Credor adquire direito após a expedição
do ofício precatório - Art. 9º § 7º

1. solicitação do pagamento ao juiz da
execução
2. juiz comunicará o pedido ao presidente,
eventual deferimento e solicitará a dedução.



3. Credor já tinha direito. Ofício precatório
expedido sem pagamento - Art. 9º § 7º

1. solicitação do pagamento ao juiz da
execução
2. juiz comunicará o pedido ao presidente,
eventual deferimento e solicitará a dedução.

Regime comum sem convênio com o
tribunal: pagamento apenas perante o
juízo da execução. Não há pagamento no
tribunal.



CONSEQUÊNCIAS DO PAGAMENTO DA
PARCELA SUPERPREFERENCIAL

1. Antes da expedição do ofício precatório:
extinção da dívida por quitação ou requisição
do saldo remanescente por precatório.

2. Depois da expedição do ofício
precatório e comunicado ao tribunal:
extinção do precatório por quitação ou
redução do valor.



Na hipótese de saldo remanescente:

União, suas autarquias e fundações - ainda
não requisitado o valor: requisição do saldo
remanescente. LDO Decreto de desembolso
Após a requisição do valor: informação do
valor remanescente ou devolução ao erário do
valor pago quando houver o depósito.
EBCT e demais entes públicos:
Ainda não requisitado o valor: requisição do
saldo remanescente.
Após a requisição do valor: comunicar ao
ente público o valor do saldo remanescente
devido.



REGIME COMUM COM CONVÊNIO:
Art. 9º § 8º
Pagamento realizado pelo tribunal.

1. Extinção do precatório por quitação ou
redução do valor.

2. Na hipótese de saldo remanescente:
aguardar o pagamento na ordem cronológica



Parcela Superpreferencial – REGIME 
ESPECIAL



REGIME ESPECIAL
Art. 74. Na vigência do regime especial, a
superpreferência relativa à idade, ao estado
de saúde e à deficiência será atendida até o
valor equivalente ao quíntuplo daquele fixado
em lei para os fins do disposto no § 3º do art.
100 da Constituição Federal, com observância
do procedimento previsto nos §§ 1º a 6º do
art. 9º desta Resolução, sendo o valor
restante pago em ordem cronológica de
apresentação do precatório.



§ 1º Adquirindo o credor a condição de
beneficiário depois de expedido o
precatório, ou no caso de expedição sem o
prévio pagamento na origem, o valor da
superpreferência será quitado pelo
Presidente do Tribunal:

a) de ofício, se devido por motivo de idade;



b) a pedido, se devido por qualquer dos
demais motivos, facultando-se ao
Presidente delegar ao juízo da execução a
análise da condição de pessoa com
deficiência ou com doença grave, inclusive
a partir de conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída após o início da ação.



§ 2º Em qualquer caso, o pagamento será
deferido e realizado apenas quando não se
verificar anterior pagamento do benefício a
partir de outro fundamento constitucional.

Referente ao mesmo processo/precatório



Art. 75. Em caso de insuficiência de recursos
para atendimento da totalidade dos
beneficiários da parcela superpreferencial,
serão pagos os portadores de doença
grave, os idosos e as pessoas com
deficiência, nesta ordem; concorrendo
mais de um beneficiário por classe de
prioridade, será primeiramente pago
aquele cujo precatório for mais antigo.

CRITÉRIO DE DESEMPATE



Parágrafo único. A superpreferência será
paga com observância do conjunto de
precatórios pendentes de requisição ou
pagamento, independentemente do ano de
expedição e de requisição.

§ 2º do art. 100 CF - serão pagos com
preferência sobre todos os demais débitos



CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Alguns tribunais estabelecem cronograma
para pagamento da parcela superpreferencial.

SUPERPREFERENCIAL.
ORDEM CRONOLÓGICA.



Art. 86. Até 31.12.2020, o pagamento da
parcela superpreferencial de
responsabilidade do ente devedor
submetido ao regime especial será
efetuado apenas perante o tribunal para o
qual expedido o precatório, observado o
disposto nas alíneas “a” e “b” do § 2º do art.
74 e no art. 75 desta Resolução.
Parágrafo único. A partir de 01.01.2021, a
quitação da parcela a que se refere este
artigo observará integralmente o disposto
nesta Resolução.



Até 31.12.2020 pagamento apenas perante
o tribunal

1. Credor já tem o direito antes da
expedição: pagamento no tribunal.

2. Credor adquire o direito após a
expedição: pagamento no tribunal.

3. Não há pagamento perante o Juízo da
Execução.



A partir de 01.01.2021 pagamento perante
o Juízo da Execução ou no Tribunal

1. Credor com direito antes da expedição
do ofício precatório e requer o pagamento:
§§ 1º ao 6º, art. 9º, art. 74

1. requer o pagamento ao juiz da execução
2. intimação da fazenda acerca do pedido
3. deferido o pedido, expedição da RPS



4. pagamento em 60(sessenta) dias
5. decorrido o prazo sem pagamento:
sequestro
6. expedição de precatório do saldo
remanescente, se houver
7.deferimento do pedido apenas uma vez



2. Credor com direito antes da expedição
do ofício precatório:
Não requereu o pagamento ao juiz da
execução: pagamento no tribunal na forma
do artigo 74. De ofício, se for por idade.

3. Credor adquire o direito depois da
expedição do ofício precatório:
Pagamento no tribunal na forma do artigo 74.
De ofício, se for por idade.
Não se aplica o § 7º do artigo 9º: requerer
ao Juiz da Execução após a expedição.



Pedidos remanescentes em 01/01/2021 -

Art. 74, § 1º. “expedição sem o prévio
pagamento na origem”. Pagamento no
tribunal.



CONSEQUENCIAS DO PAGAMENTO DA
PARCELA SUPERPREFERENCIAL

1. Antes da expedição do ofício precatório:
extinção da dívida ou requisição do saldo
remanescente

Redução da dívida do ente público sem
influência no débito de precatórios
existentes e, em consequência, sem
influência no valor da parcela mensal paga
pela fazenda.



2. Depois da expedição do ofício
precatório.

Extinção do precatório por quitação, se for o
caso

Na hipótese de saldo remanescente: aguardar
o pagamento na ordem cronológica ou
conciliar o valor restante.



COMUNICAÇÃO COM A VARA
1. Entes públicos que se encontram
submetidos ao regime ordinário
2. Entes públicos que se encontram
submetidos ao regime ordinário e que
celebraram convênio.
3. Entes públicos que se encontram
submetidos ao regime especial
4. Encerramento do regime especial

Forma: ofício/sistema interno/vara consultar.
Previsão em normativo – parágrafo único do
artigo 1º da Resolução.



INFORMAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO
TRIBUNAL

1. Entes públicos que se encontram
submetidos ao regime ordinário
2. Entes públicos que se encontram
submetidos ao regime ordinário e que
celebraram convênio.
3. Entes públicos que se encontram
submetidos ao regime especial



CONVÊNIO PARA PAGAMENTO DA RPS

Art. 49
§ 4º A requisição poderá ser apresentada ao
Tribunal, havendo descentralização de
recursos orçamentários pela Fazenda Pública
para tal fim, na forma de convênio ou de lei
própria.

Previsão em normativo – parágrafo único do
artigo 1º da Resolução.



CONVÊNIO PARA PAGAMENTO DA RPS -

1. Depósito dos valores junto ao Tribunal.
2. Processamento perante o Juízo da
Execução
3. Pagamento imediato, caso tenha valor
disponível.
4. Previsão no convênio de pagamento em
até 60(sessenta) dias .
5. Previsão de aporte complementar, caso
seja necessário.
Previsão em normativo – parágrafo único do
artigo 1º da Resolução.



“Se a parcela superpreferencial vai pro
precatório, deixa de ser
superpreferencial”.
Brasília, 03 de dezembro de 2019.
Ministro Dias Toffoli


